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NO VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

EGG
BRUK IKKE DIN MIKROBØLGEOVN  
for å tilberede eller varme 
opp hele egg, med el-
ler uten skall, siden de 
kan eksplodere selv etter at de er 
varmet opp i mikrobølgeovnen.

DETTE APPARATET MÅ IKKE BENYTTES  av 
barn på 8 år og eldre eller av per-
soner med reduserte fysiske, fø-
lelsesmessige eller mentale ev-
ner eller som mangler erfaring 
og kunnskap, med mindre dis-
se holdes under oppsyn eller de 
har fått de nødvendige instruk-
sene for hvordan apparatet skal 
benyttes på en sikker måte og 
de forstår farene som er knyttet 
til det. 

BARN MÅ IKKE LEKE  med apparatet. 

KUN BARN PÅ 8 ÅR OG ELDRE OG UNDER 
OPPSYN KAN BENYTTE,  gjøre rent og 
utføre vedlikehold av apparatet.

IKKE VARM OPP ELLER BRUK LETT ANTEN-
NELIG MATERIAL  i eller i nærheten 
av ovnen. Dampen kan forårsake 
brann eller eksplosjon.

BRUK IKKE DIN MIKROBØLGEOVN  for å 
tørke tekstiler, papir, urter, kryd-
der, treverk, blomster, frukt eller 
annet brennbart material. 
Brannfare.

DERSOM MATERIAL INNE I ELLER UTEN-
FOR OVNEN SKULLE TA FYR ELLER DU 
SER RØYK,  må du holde døren luk-
ket og slå apparatet av. Trekk 
ut strømledningen eller slå av 
strømmen ved å koble ut sikrin-
gen eller kretsbryteren.

KOK IKKE MATEN FOR MYE.  Brannfare.

IKKE LA OVNEN VÆRE UTEN TILSYN,  spe-
sielt viktig er dette når du bruker 
papir, plast eller annet brennbart 
material under tilberedningspro-
sessen. 
Papir kan forkulles eller brenne, 
og noen plasttyper kan smelte 
dersom de brukes ved oppvar-
ming av mat.

IKKE BRUK  etsende kjemikalier el-
ler damper i dette apparatet. 
Denne ovnstypen er spesielt 
konstruert for å varme opp eller 
tilberede mat. 
Den er ikke beregnet på industri-
ell bruk eller laboratorier.

LES NØYE OG OPPBEVAR FOR SENERE REFERANSE
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NOVIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

APPARATET OG DETS TILGJENGELIGE 
DELER KAN BLI VARME  ved bruk.

VÆR FORSIKTIG  så ingen kommer 
bort i varmeelementene.

HOLD BARN PÅ 8 ÅR OG YNGRE  på 
sikker avstand fra apparatet 
med mindre de holdes under 
konstant oppsyn.

IKKE BRUK 
MIKROBØLGEOVNEN DIN 
 for å varme opp 
noe som ligger i 
lufttette beholdere. 
Trykket øker og kan forårsake 
skader når beholderne åpnes 
eller de kan eksplodere.

DERSOM STRØMLEDNINGEN MÅ SKIFTES 
UT,  må den erstattes med en 
original strømledning som 
er å få gjennom vår 
serviceorganisasjon. 
Strømledningen skal 
kun skiftes av en faglært 
servicetekniker.

VEDLIKEHOLD SKAL KUN 
UTFØRES AV EN FAGLÆRT 
SERVICETEKNIKER.  Det er 
farlig for ufaglærte å 
utføre vedlikehold eller 
reparasjoner som innebærer 
å fjerne et deksel på denne 
ovnen. Dekslene beskytter mot 
mikrobølgeenergien.

DU MÅ ALDRI FJERNE DEKSEL.
DØRPAKNINGENE OG OMRÅDET RUNDT 
DEM  må kontrolleres regelmessig 
for skade. Hvis disse områdene 
er skadet, må du ikke bruke 
apparatet før det er reparert av 
en faglært servicetekniker.

A D V A R S E L !
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NO VIKTIGE FORHOLDSREGLER 

GENERELT
DETTE APPARATET ER KUN BEREGNET TIL 
HUSHOLDNINGSBRUK. 
DETTE APPARATET ER BEREGNET  til inn-
bygging. Det må ikke brukes fritt-
stående.

DETTE APPARATET ER BEREGNET PÅ  å var-
me opp mat og drikke. Tørking av 
mat eller klær og oppvarming av 
varmeputer, tøfler, svamper, fuk-
tig tøy eller lignende kan forårsake 
skade, gnister eller brann.

APPARATET MÅ IKKE BRUKES  uten mat i 
mikrobølgeovnen. Ellers kan appa-
ratet bli skadet.
HVIS DU VIL ØVE DEG PÅ Å BRUKE  ov-
nen, kan du sette et glass med 
vann i den. Vannet opptar mi-
krobølgeenergien, og ovnen blir 
ikke skadet.

IKKE BRUK OVNSROMMET  for oppbe-
varing.

FJERN KLIPS AV METALL  fra po-
ser av papir eller plast før 
du legger dem inn i ovnen.
FRITYRSTEKING
IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN  til 
frityrsteking, siden 
du ikke kan kon-
trollere temperatu-
ren på oljen.

BRUK GRYTEKLUTER ELLER LIGNENDE  for 
å unngå forbrenning når du be-
rører beholdere, ovnsdeler og 
panner etter tilberedning

VÆSKER
F.EKS. DRIKKER ELLER VANN. 
 Væsker kan overopp-
hetes ut over koke-
punktet uten at du ser 
boblene. Dette kan føre til at var-
me væsker plutselig koker over.
Ta forholdsreglene listet opp 
nedenfor for å unngå at dette 
skjer:
1. Unngå å bruke beholdere 

med rette sider og smal hals.
2. Rør i væsken før du setter be-

holderen i ovnen, og la tes-
kjeen stå i beholderen.

3. La væsken stå i ovnen litt et-
ter oppvarming og rør i den 
en gang til før du forsiktig tar 
beholderen ut av ovnen.

PASS PÅ
FØLG ALLTID ANVISNINGENE  i en koke-
bok for mikrobølgeovner, sær-
lig hvis du tilbereder eller var-
mer opp mat som inneholder al-
kohol.

ETTER AT DU HAR VARMET 
OPP BARNEMAT   eller 
væske i en tåteflaske 
eller glass, rør godt og kontrol-
ler temperaturen før servering. På 
denne måten blir varmen jevnt for-
delt, og du unngår fare for skål-
ding eller forbrenning.
Påse at lokket og smokken fjer-
nes før varming.
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NO

KONTROLLER AT SPENNINGEN  på type-
platen samsvarer med spennin-
gen der du bor.

DU MÅ IKKE FJERNE BE-
SKYTTELSESPLATENE 
FOR MIKROBØLGEOV-
NENS LUFTINNTAK  som 
er plasserte på si-
deveggen inne i 
ovnen. De hindrer at fett og mat-
partikler kan komme inn i mikro-
bølgeovnens luftinntakskanaler.

PÅSE  at ovnen er tom før installe-
ring. 

KONTROLLER AT APPARATET IKKE ER SKA-
DET.  Kontroller at ovnsdøren luk-
ker godt til mot dørkarmen og at 
den innvendige dørtetningslis-
ten ikke er skadet. Tøm ovnen og 
rengjør innvendig med en myk, 
fuktig klut.

BRUK IKKE DETTE APPARATET  dersom 
strømledningen eller støpselet 
er skadet, hvis det ikke fungerer 
som det skal, eller dersom det 
er blitt skadet eller har falt ned. 
Ikke dypp ledningen eller støps-
let i vann. Hold ledningen bor-
te fra varme overflater. Fare for 
elektrisk sjokk, brann eller andre 
farer.

HVIS STRØMLEDNINGEN ER FOR 
KORT,  få en kvalifisert elek-
triker eller service-tekniker 
til å installere en stikkon-
takt nærmere mikrobølge-
ovnen.

STRØMLEDNINGEN  må være lang nok 
til at apparatet som er bygd inn i 
skapet kan tilkobles strømnettet.

FOR AT INSTALLASJONEN  skal oppfylle 
kravene i sikkerhetsforskriftene, 
må det benyttes en forskriftmes-
sig flerpolet bryter med en kon-
taktåpning på minst 3 mm.

MONTERING

K å t B

INSTALLERING AV APPARATET

FØLG DEN  egne vedlagte monteringsanvis-
ningen når du skal montere apparatet.

FØR TILKOPLING
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NO

DET ER PÅBUDT  å jorde dette appa-
ratet. Produsenter frasier seg et-
hvert ansvar for skade på perso-
ner, dyr eller gjenstander dersom 
disse reglene ikke respekteres.

OVNEN KAN BARE STARTES  når døren 
er skikkelig lukket.

ETTER TILKOPLING

Produsentene skal ikke være an-
svarlige for problemer som forår-
sakes av at brukeren ikke følger 
disse anvisningene.

BESKRIVELSE AV PANELET

Funksjons-
symbol

STOP/PAUSE 
knapp

ON/OFF
knapp

POWER
knapp

START
knapp

knapp for 
TILBAKE

JUSTERINGS 
knott

KLOKKE
knapp

Digitalt 
display

Power
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KNAPPSPERRE / SIKKERHETSSPERRE

For å frigjøre Knappsperren, tryk-
ker man på knappen TILBAKE i 
5 sekunder.

DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES,  for eksempel for å 
sette inn mat, før knappsperren frigjøres. Ellers 
vil display vise ”door”.

KNAPPSPERRENS FUNKSJON AKTIVERES 
 ved å presse og holde nede knap-
pen TILBAKE (i omtrent 5 sekunder) 
helt til et symbol med en nøkkel vises i stedet 
for sifrene.

 Knappen forsvinner etter 
3 sekunder og det forrige 
skjermbildet kommer til syne 
på display.

ROTERENDE GLASSTALLERKEN
BRUK DEN ROTERENDE STØTTEN  ved 
alle typer tilberedningsmetoder. 
Den samler opp søl og matrester 
som ellers kan sette flekker og 
søle til ovnsrommet.

 � Plasser den roterende glasstallerkenen på 
støtten.

RIST
BRUK GRILLRISTEN  når du tilbereder 
med Grill eller Grill Combi.

CRISPHÅNDTAK
BRUK DET SPESIELLE CRISP-HÅNDTAKET 
SOM FØLGER VEDLAGT  for å ta den 
varme crisppannen ut av ovnen.

CRISPPANNE
PLASSER MATEN DIREKTE PÅ CRISPPANNEN.  
Bruk alltid den roterende 
glasstallerkenen som støt-
te under crisppannen.

IKKE PLASSER REDSKAP  på crisppannen, 
siden crisppannen raskt blir svært 
varm og derfor vil kunne skade redskapene.

CRISPPANNEN  kan forvarmes før bruk (maks. 
3 min.). Bruk alltid Crisp-funksjonen når du for-
varmer crisppannen.

GENERELT
DET ER  en rekke tilbehør tilgjengelig på marke-
det. Påse at de er egnet for bruk i mikrobølge-
ovn før du kjøper de.

PÅSE AT HUSHOLDNINGSREDSKAPENE DU BRUKER  er sik-
re ved bruk i mikrobølgeovn og test de raskt i 
mikrobølgeovnen før du bru-
ker de under tilberedning.

NÅR DU SETTER MAT OG/ELLER TILBEHØR  inn i mikro-
bølgeovnen må du påse at de ikke kommer i 
kontakt med taket eller veggene i ovnsrommet. 
Dette er særlig viktig for redskap av metall 
eller med deler av metall.

HVIS REDSKAP SOM INNEHOLDER METALL  kommer i 
kontakt med ovninnredningen, kan det oppstå 
gnister når ovnen er i drift og den kan skades.

PASS ALLTID PÅ  at den roterende tallerkenen kan 
dreie fritt før du starter ovnen.

HOLDER TIL DEN ROTERENDE 
TALLERKENEN
BRUK DEN ROTERENDE STØTTEN  under 
den roterende glasstallerkenen. 
Legg aldri andre ting på holderen for den rote-
rende tallerkenen.

 � Sett holderen for den roterende tall-
erkenen på plass i ovnen.

TILBEHØR
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FOR Å FORTSETTE ETTER AT EN FUNKSJON ER AVSLUTTET:  
NÅR END VISES,  kan du forlenge tilberedningstiden 
med 30 sekunder ved å trykke på Start-knappen. 
Hver gang det trykkes på knappen, forlenges til-
beredningstiden med ytterligere 30 sekunder.

DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL  én gang i mi-
nuttet i 10 minutter når tilberednin-
gen er ferdig. Trykk på STOP-knap-
pen eller åpne døren hvis du vil avbryte signalet.
MERK:  Ovnen vil kun beholde innstillingene i 
60 sekunder hvis du åpner og lukker døren et-
ter at tilberedningen er ferdig.

SLIK KAN DU TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN:
DU KAN TA PAUSE I TILBEREDNINGEN  for å kontrollere, 
snu eller røre i maten ved å åpne døren. Innstil-
lingen vil bli beholdt i 10 minutter.

FORTSETTE TILBEREDNINGEN:
LUKK DØREN  og trykk på Start-knappen 
EN GANG. tilberedningsprosessen fort-
setter der den ble avbrutt. 
HVIS DU TRYKKER PÅ STARTKNAPPEN  TO GANGER økes 
tiden med 30 sekunder.

RØR ELLER SNU MAT(KUN 6TH SENSE FUNKSJONER)

ON/OFF

MERK: I MODUS FOR HURTIG TINING, FORTSETTER OVNEN 
AUTOMATISK ETTER 2 MINUTTER  dersom maten ikke 
er snudd. Opptiningstiden blir lengre i dette 
tilfellet.

NÅR APPARATET ER SLÅTT AV (OFF),  fungerer ikke 
noen av knappene eller justeringsbryteren 
(bortsett fra Start knappen). 24-timers klokken 
vises i displayet.

MERK: BESKRIVELSENE AV DISSE BRUKERVEILEDNINGENE 
 forutsetter at ovnen er står på ON.

NÅR DU BRUKER NOEN AV 6TH SENSE FUNKSJONENE  vil 
ovnen kunne slå seg av (avhengig av hvilket 
program og matkategori som er valgt) og du 
vil bli bedt om å SNU MATEN (TURN FOOD).
Fortsette tilberedningen:

 � Åpne døren.
 � Snu maten.
 � Lukk døren og start ovnen igjen ved å 

trykke på startknappen.

SLÅ APPARATET PÅ ON ELLER OFF  ved å 
trykke på On/Off knappen i ½ sekund.

NÅR APPARATET ER SLÅTT PÅ (ON),  fungerer alle 
knappene og knottene normalt og 24-timers 
klokken vises ikke i displayet.

HVILEMODUS

Når apparatet er i Hvilemodus, vil den ned-
tonede 24-timers klokken vises. Vri bryteren 
eller trykk ned en hvilken som helst knapp for 
å gå ut av Hvilemodus.

ETTER AT DU HAR TRYKKET NED STOP-KNAPPEN,  eller 
dersom brukeren for en stund ikke samhand-
ler med produktet, vil ovnen gå over i Hvile-
modus.

FFOFORR ÅÅÅ FOFORTRTSESETTTTEE ETTER AT EN FUNKSJON ER AVA EN PAUSE I TILBEREDNINGENEN::

e signalet

STOP / PAUSE / FORTSETT TILBEREDNINGEN
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NOMATKATEGORIER(KUN 6TH SENSE FUNKSJONER)

NÅR DU BRUKER 6TH SENSE FUNKSJONENE  må ovnen vite 
hvilken matkategori den skal benytte for å kun-
ne oppnå gode resultat. Matkategori tegn (Food 
class) samt et matkategorisymbol vises når du 
velger matkategori med justeringsbryteren.

MATKATEGORIENE  er listet opp i tabellene for hver 
6th Sense funksjon.

VEILEDNINGEN FOR MATKATEGORIENE  på denne ov-
nen indikerer hvilken matkategori som benyt-
tes i funksjonene som gjelder for matkatego-
rier (FOOD CLASSES).

DU BRUK

 

MATVARER

KJØTT (100 g - 2.0 kg)

FJÆRKRE (100 g -

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN  og 
hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt 
vekt, bør du følge fremgangsmåten i ”Tilbere-
de & varme mat med mikrobølger”.

6th SENSE
Oppvarming (reheat)

Tallerkenrett Frossen
porsjon

Frossen 
lasagne Suppe Drikker

6th SENSE
Tilberede

Bakt 
potet

Ferske
grønnsaker

Frosne 
grønnsaker

Hermetiske 
grønnsaker Popkorn

6th SENSE
Crisp

Pommes frites Pizza, 
tynn bunn Pannepizza Kyllingvinger /

kyllingstykker Fiskepinner
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NÅR EN FUNKSJON ER FERDIG,  kan ovnen foreta en 
avkjølingsfase. Dette er normalt og på display 
vises ”Cool On” (nedkjøling pågår).
Etter denne prosessen, slår ovnen seg av auto-
matisk.

TRYKK PÅ TILBAKE-KNAPPEN  for å vise 
24-timers klokken midlertidig når 
”Cool On” vises i displayet.

AVKJØLINGSFASEN  kan avbrytes ved at du åpner 
døren, uten av dette får noen skadelige følger 
for ovnen.

AVKJØLING

q TRYKK PÅ KLOKKENS KNAPP (½ SEKUND).  (De to sifrene på venstre side (timer) blinker).

w VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn timene.

e TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN.  (De to sifrene på høyre side (minutter) blinker).

r VRI JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn minuttene.

t TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  igjen for å bekrefte endringen.

KLOKKEN ER STILT OG I GANG.

INNSTILLING AV KLOKKEN

FØRSTE GANG APPARATET KOPLES TIL  vil 
du bli bedt om å stille klokken.

ETTER ET STRØMBRUDD,  blinker klok-
ken og må stilles inn på nytt (re-
set).

Power
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EFFEKTNIVÅ

KUN MIKROBØLGER

STRØMNIVÅ FORESLÅTT BRUK:

1000 W
OPPVARMING AV DRIKKER,  vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt van-
ninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.

800 W TILBEREDNING AV  grønnsaker, kjøtt osv.

650 W TILBEREDNING AV  fisk.

500 W
MER FORSIKTIG TILBEREDNING  f.eks. av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter 
og for ferdiggjøring av gryteretter.

350 W SMÅKOKING AV STUINGER,  smelte smør og sjokolade.

160 W TINING.  Mykgjøre smør, ost.

90 W MYKGJØRE  iskrem.

0 W BARE VED BRUK AV  varseluret.

TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på    knappen og gå fram på følgende måte:

q VRI JUSTERINGSBRYTEREN  til du finner mikrobølgefunksjonen.

w TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å bekrefte valget.

e  VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn effektnivået 
til mikrobølgeovnen.

r TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å bekrefte valget.

t VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn tilberedningstiden.

y TRYKK PÅ START-KNAPPEN ELLER JUSTERINGSBRYTEREN.

NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET:  
Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn. Det er bare å trykke 
på startknappen. Hvert trykk øker tiden med 30 sekunder. Du kan 
også dreie på justeringsbryteren for å øke eller redusere tiden.
MENS TILBEREDNINGEN PÅGÅR  kan du forandre tilberedningstid og/el-
ler effektnivå.

<= ved å trykke på den ønskede knappen: =>

BRUK DENNE FUNKSJONEN  for normal 
tilberedning og oppvarming av 
matvarer som grønnsaker, fisk, po-
teter og kjøtt.

N

Power

Power
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Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på    knappen og gå fram på følgende måte:

q ÅPNE DØREN  og sett maten inn i ovnen. Lukk døren.

w TRYKK PÅ STARTKNAPPEN FOR Å STARTE AUTOMATISK  ovnen med full 
mikrobølgeeffekt (900 W) og tilberedningstid stilt inn på 
30 sekunder. Hvert nytt trykk øker tiden med 30 sekunder.

JET STARTFUNKSJON

DENNE FUNKSJONEN BRUKES  for raskt å 
oppvarme mat med høyt vanninn-
hold som klar suppe, kaffe eller te.

Power

DU KAN OGSÅ FORANDRE TILBEREDNINGSTIDEN VED Å VRI PÅ JUSTERINGSBRYTE-
REN  for å øke eller redusere tiden etter at funksjonen har startet.

MERK:
DENNE FUNKSJONEN ER KUN TILGJENGELIG  når ovnen er slått av eller i 
Hvilemodus når multifunksjonsbryteren er i Mikrobølge stillin-
gen.
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FØLG FREMGANGSMÅTEN  for ”Tilberede & varme mat 
med mikrobølger” og velg effektnivå 160 W ved 
manuell tining.

KONTROLLER MATEN REGELMESSIG.  Du kan lære deg 
tidene som trengs etterhvert som du oppar-
beider deg erfaring.

MANUELL TINING

SNU STORE STYKKER  etter halve opptiningstiden.

GRYTERETTER, STUINGER OG KJØTTSAUSER  tiner bed-
re dersom du rører i dem i løpet av opp-
tiningstiden.

VED OPPTINING  er det best å la maten få 
tine halvveis og deretter la tineproses-
sen fullføres mens maten står en stund.

DERSOM MATEN BLIR STÅENDE EN STUND ETTER OPPTININ-
GEN GIR DETTE ALLTID BEDRE RESULTAT  siden tempera-
turen vil bli jevnt fordelt i maten.

FROSSEN MAT I PLASTPOSER,  plastfolie eller pap-
pemballasje kan plasseres rett inn i ovnen med 
emballasjen dersom denne ikke inne-
holder metalldeler (f.eks. metallklips).

FORMEN PÅ EMBALLASJEN  påvirker oppti-
ningstiden. Grunnemballasje tiner fort-
ere opp enn dyp emballasje.

SKILL DELER FRA HVERANDRE  etter hvert som de ti-
ner. 
Enkle skiver tiner fortere.

BESKYTT DELER AV MATEN  med små 
biter av aluminiumsfolie der-
som de begynner å bli var-
me (f.eks. kyllinglår og vin-
gespisser).
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NO HURTIG TINING

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på    knappen og gå fram på følgende måte:

q DREI JUSTERINGSBRYTEREN  til du finner funksjonen for hurtig tining.

w TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å bekrefte valget.

e DREI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å velge matkategori.

r TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å bekrefte valget.

t VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn vekten.

y TRYKK PÅ START-KNAPPEN.

BRUK DENNE FUNKSJONEN  til å tine 
kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker og 
brød.
Hurtig tining bør bare brukes for 
mat som har en nettovekt mellom 
100 g 2,5 kg.

PLASSER ALLTID MATEN  på den rote-
rende glasstallerkenen.

Power

ETTER HALVE OPPTININGSTIDEN,  stopper ovnen og 
ber deg om å ”TURN” (snu) maten.

 � Åpne døren.
 � Snu maten.
 � Lukk døren og start ovnen igjen ved å 

trykke på startknappen.

MERK:  Ovnen fortsetter automatisk etter to mi-
nutter hvis maten ikke blir snudd. Dette med-
fører at opptiningstiden blir lengre.



15

NO
VEKT:
DENNE FUNKSJONEN MÅ KJENNE  matens nettovekt. Ovnen vil automa-
tisk beregne nødvendig tid for å fullføre prosessen.
DERSOM VEKTEN ER MINDRE ELLER STØRRE ENN ANBEFALT VEKT:  Følg frem-
gangsmåten for ”Tilberede & varme mat med mikrobølger” og 
velg effektnivå 160 W ved tining.

FROSNE MATVARER:
HVIS MATEN ER VARMERE  enn dypfrossen temperatur (-18°C),
velg lavere vekt for maten.
HVIS MATEN ER KALDERE  enn dypfrossen temperatur (-18°C),
velg høyere vekt for maten.

MAT RÅD

q KJØTT  (100 g - 2.0 kg) KJØTTDEIG,  koteletter, biffer eller steker.

w FJÆRKRE  (100 g - 2.5 kg) HEL KYLLING,  stykker eller fileter.

e FISK  (100 g - 1.5 kg) HELE BIFFER  eller fileter.

r  GRØNNSAKER  (100 g - 1.5 kg) BLANDEDE GRØNNSAKER,  erter, brokkoli osv.

t BRØD  (100 g - 1.0 kg) HVITT BRØD,  rundstykker eller boller.

FOR MATVARER SOM IKKE ER LISTET OPP I DENNE TABELLEN  eller hvis vekten er lavere eller høyere enn anbe-
falt vekt, bør du følge prosedyren for ”Tilberede & varme mat med mikrobølger” og velge 160 W 
ved tining.

HURTIG TINING
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NO GRILL

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på    knappen og gå fram på følgende måte:

q VRI JUSTERINGSBRYTEREN  til du finner Grillfunksjonen.

w TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å bekrefte valget.

e VRI JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn tilberedningstiden.

r TRYKK PÅ START-KNAPPEN.

BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR  raskt å gi 
overflaten til matvarer som plasse-
res på risten en gyldenbrun farge.

PLASSER MATEN  på risten. Snu maten under tilberedningen.

PÅSE AT REDSKAPENE  som brukes er ildfaste og kan brukes i mikrobølge-
ovn før du griller med dem.

BRUK IKKE PLAST- redskap når du griller. De vil smelte. Redskaper av tre 
eller papir egner seg heller ikke.

Power
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NOGRILL COMBI

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på    knappen og gå fram på følgende måte:

q VRI JUSTERINGSBRYTEREN  til du finner Grill Combi-funksjonen.

w TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å bekrefte valget.

e VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn effektnivået til mi-
krobølgeovnen.

r TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å bekrefte valget.

t VRI JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn tilberedningstiden.

y TRYKK PÅ START-KNAPPEN.

NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET:  
Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn. Det er bare å trykke på 
startknappen. Hvert trykk øker tiden med 30 sekunder. Du kan også 
dreie på justeringsbryteren for å øke eller redusere tiden.
MENS TILBEREDNINGEN PÅGÅR  kan du forandre tilberedningstid og/eller 
effektnivå.

<= ved å trykke på den ønskede knappen: =>

DEN MAKSIMALT MULIGE  mikrobølgeeffekten som kan innstilles når du 
bruker Grill Combi, er begrenset til et fabrikk-innstilt nivå.
PLASSER MATEN  på risten eller på den roterende glasstallerkenen.

BRUK DENNE FUNKSJONEN  for å tilbere-
de mat som lasagne, fisk og potet-
gratenger.

Power

Power

GRILL COMBI

EFFEKT: FORESLÅTT BRUK:

650 W TILBEREDE GRØNNSAKER OG GRATENGER

350 - 500 W TILBEREDE FJÆRKRE OG LASAGNE

160 - 350 W TILBEREDE FISK OG FROSNE GRATENGER

160 W TILBEREDE KJØTT

90 W FRUKTGRATENGER

0 W BRUNING KUN UNDER TILBEREDNING
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NO CRISP

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på    knappen og gå fram på følgende måte:

q VRI JUSTERINGSBRYTEREN  til du finner Crisp-funksjonen.

w TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å bekrefte valget.

e VRI JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn tilberedningstiden.

r TRYKK PÅ START-KNAPPEN.

BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR Å  varme 
opp og tilberede pizza og annen 
deigbasert mat. Funksjonen egner 
seg også til steking av egg, pølser, 
hamburgere osv.

erPower

OVNEN BRUKER AUTOMATISK  Mikrobølger og Grill for å varme opp 
crisppannen. Dermed oppnår crisppannen raskt arbeidstempe-
raturen og begynner å brune og sprøsteke maten.

PÅSE  at crisppannen er korrekt plassert midt på den 
roterende glasstallerkenen.

OVNEN OG CRISPPANNEN  blir svært varme når du bruker 
denne funksjonen.

IKKE PLASSER DEN VARME CRISPPANNEN  på et underlag som er ømfint-
lig for varme.

VÆR FORSIKTIG OG IKKE TA PÅ  grillelementet.

BRUK GRILLVOTTER  eller det vedlagte crisp-håndtaket når du skal ta 
ut den varme crisppannen.

BRUK KUN  den vedlagte crisppannen med denne funk-
sjonen. Andre crisppanner som er tilgjengelige på 
markedet vil ikke gi det samme resultatet ved bruk av 
denne funksjonen.
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NO

MAT RÅD

q MIDDAGSTALLERKEN  (250 g - 500 g)

TILDEKKET OPPVARMING.
FOR PERFEKT RESULTAT,  tilbered maten i henhold til 
veiledningene på neste side.

w FROSSEN PORSJON   (250 g - 500 g)
FØLG VEILEDNINGEN SOM STÅR SKREVET PÅ PAKNINGEN, 
 f.eks. ventilasjon, prikking osv..

e FROSSEN LASAGNE   (250 g - 500 g) OPPVARMES TILDEKKET  Snu den hvis nødvendig.

r SUPPE   (200 g - 800 g)
VARMES UTILDEKKET  i porsjonsskåler eller i en stor 
bolle.

t DRIKKE   (100 g - 500 g) OPPVARMES UTEN LOKK.

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN  og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, 
bør du følge fremgangsmåten under ”Tilberede & varme mat med mikrobølger”.

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på    knappen og gå fram på følgende måte:

q VRI JUSTERINGSBRYTEREN  til du finner den 6th Sense funksjonen.

w TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å bekrefte valget.

e VRI JUSTERINGSBRYTEREN  til du finner den 6th Sense funksjonen for oppvarming.

r TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å bekrefte valget.

t VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å velge ønsket matkategori.

y TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å bekrefte valget.

u VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn vekten.

i TRYKK PÅ START-KNAPPEN.

BRUK DENNE FUNKSJONEN  når du vil varme 
ferdiglaget mat som enten er frossen, 
kjøleskapskald eller romtemperert.

PLASSER MATEN  på en ildfast tallerken 
eller fat som tåler mikrobølger.

Power

6TH SENSE OPPVARMING
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NO
DEKK ALLTID TIL MATEN  når du bruker denne funk-

sjonen, bortsett fra ved oppvarming av sup-
per, i dette tilfellet er ikke nødvendig å dek-

ke til.

DERSOM MATEN ER INNPAKKET  på en slik 
måte at den allerede er tildekket, bør 

du lage 2-3 snitt i innpakningen, slik at 
trykket slippes ut når maten varmes opp.

PLASTFOLIE  bør snittes i el-
ler prikkes med en gaffel 
for å slippe ut trykket og for 
å forhindre at den sprek-
ker på grunn av damp som 
danner seg i løpet av tilbe-
redningen.

NÅR DU OPPBEVARER  en rett i kjøleskapet eller 
porsjonerer på et fat en rett som du vil var-
me opp, er det lurt å legge tykkere, faste-

re deler ut mot kan-
ten av tallerke-
nen og de tynne-
re og mindre faste 
delene i midten.

PLASSER DE TYNNE SKIVENE  av kjøtt oppå hver-
andre, eller bland dem sammen.

TYKKERE SKIVER  som kjøttpudding og pølser må 
legges godt inntil hverandre.

RESULTATENE BLIR ALLTID BEDRE DER-
SOM DU LAR DE STÅ  på 1-2 mi-
nutter.

OMRØRING UNDER OPPVARMINGEN 
UNDER OPPVARMINGSPROSESSEN  kan ovnen stop-
pe (avhengig av program) og be deg om å røre 
maten.

 � Åpne døren.
 � Rør i maten.
 � Lukk døren og start ovnen igjen ved å 

trykke på startknappen.

MERK:  Ovnen fortsetter automatisk etter ett 
minutt hvis maten ikke røres. I så fall vil opp-
varmingstiden vare litt lenger.

DDEKK ALLTID TIL MATEN når du brukn rett i kjøleskapet ellerDU OPPBE ne funk

6TH SENSE OPPVARMING
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NO

MAT RÅD

q  BAKTE POTETER  (200 g - 1.0 kg)

PRIKK POTETENE  og plasser dem i et ildfast fat som 
tåler mikrobølger. Snu potetene når du hører 
pipesignalet fra ovnen. Husk at ovnen, fatet og 
maten er varme.

w  FRISKE GRØNNSAKER   (200 g - 800 g)

SKJÆR GRØNNSAKENE  i like store biter. Tilsett 2-4 
spiseskjeer vann og dekk til. Rør om når du hø-
rer pipesignalet fra ovnen.

e  FROSNE GRØNNSAKER  
(200 g - 800 g)

TILBEREDES TILDEKKET.  Rør om når du hører pipe-
signalet fra ovnen.

r  HERMETISKE GRØNNSAKER  
(200 g - 600 g)

HELL AV  det meste av væsken og tilbered - til-
dekket - i beholder som tåler mikrobølgeovn.

t POPCORN   (100 g)

TILBERED KUN EN POSE OM GANGEN.  Tilbered én pose 
om gangen hvis du ønsker å tilberede flere po-
ser.

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN  og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, 
bør du følge fremgangsmåten under ”Tilberede & varme mat med mikrobølger”.

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på    knappen og gå fram på følgende måte:

q VRI JUSTERINGSBRYTEREN  til du finner den 6th Sense funksjonen.

w TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å bekrefte valget.

e VRI JUSTERINGSBRYTEREN  til du finner den 6th Sense Tilberedningsfunksjonen.

r TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å bekrefte valget.

t VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å velge ønsket matkategori.

y TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å bekrefte valget.

u VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn vekten.

i TRYKK PÅ START-KNAPPEN.

BRUK DENNE FUNKSJONEN KUN FOR  til-
beredning. 6th Sense tilberedning 
kan kun benyttes for kategoriene 
som er listet opp nedenfor.

Power

6TH SENSE TILBEREDNING

PLASTFOLIE  bør snittes i eller prikkes med en 
gaffel for å slippe ut trykket og for å for-
hindre at den sprekker på grunn av damp 
som danner seg i løpet av tilberedningen.
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NO

MAT RÅD

q  POMMES FRITES  (200 g - 500 g)
FORDEL POMME FRITES  ut over i et jevnt lag på crisp-
pannen. Strø på salt etter behov.

w  PIZZA, TYNN BUNN 
 (200 g - 500 g)

FOR PIZZA MED TYNN BUNN.

e PANNEPIZZA  (200 g - 800 g) FOR PIZZA MED TYKK BUNN.

r  KYLLINGVINGER / 
KYLLINGSTYKKER  (200 g - 500 g)

FOR KYLLINGSTYKKER,  tilsett olje i crisppannen.

t FISKEPINNER  (200 g - 500 g)

PLASSER FISKEPINNENE I APPARATET,  med tilstrekkelig 
avstand mellom hver fiskepinne. Snu maten  når 
apparatet ber deg om å gjøre det.

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN  og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, 
bør du følge fremgangsmåten under ”Tilberede & varme mat med mikrobølger”.

Slå på mikrobølgeovnen ved å trykke på    knappen og gå fram på følgende måte:

q VRI JUSTERINGSBRYTEREN  til du finner den 6th Sense funksjonen.

w TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å bekrefte valget.

e VRI JUSTERINGSBRYTEREN  til du finner den 6th Sense Crisp-funksjonen.

r TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å bekrefte valget.

t VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å velge ønsket matkategori.

y TRYKK PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å bekrefte valget.

u VRI PÅ JUSTERINGSBRYTEREN  for å stille inn vekten.

i TRYKK PÅ START-KNAPPEN.

BRUK DENNE FUNKSJONEN KUN FOR  tilbe-
redning ved crisping. 6th Sense Risp-til-
beredning kan kun benyttes for kate-
goriene som er listet opp nedenfor.

PLASSER MATEN  på crisppannen.

Power

6TH SENSE CRISP
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NO

SKÅNSOM RENGJØRING:
CRISPPANNEN  bør rengjøres i 
mildt såpevann. Vanskeli-
ge flekker kan fjernes med 
skuresvamp og mildt rengjø-
ringsmiddel.

LA ALLTID  crisppannen kjøles ned før du vas-
ker den.

IKKE  dypp crisppannen eller skyll den 
med rennende vann når den er varm. 
Rask avkjøling kan skade den.

IKKE BRUK STÅLULL.  Dette vil ripe opp over-
flaten.

KAN VASKES I OPPVASKMASKIN:

HOLDER FOR DEN ROTERENDE TALLERKENEN.

ROTERENDE GLASSTALLERKEN.

CRISP-HÅNDTAK.

RIST.

SKSKSKÅÅNÅNÅNSOSOSOMM RERENGNG ØJØRING:VASKMASKIN:

RENGJØRING ER DET ENESTE VEDLIKE-
HOLDSARBEIDET  som vanligvis er 
nødvendig.
DERSOM DU IKKE HOLDER OVNEN  ren, 
kan overflatene bli ødelagte. 
Dette kan ha sterk innvirkning på 
apparatets levetid og kan føre til 
farlige situasjoner.

BRUK IKKE SKUREPUTER I METALL, SLI-
PENDE KOSTER,  stålull, har-
de kluter, osv. som kan 
skade betjeningspane-
let og overflatene i ovns-
rommet og ovnens utside. Bruk en svamp 
med mildt vaskemiddel eller tørkepa-
pir sammen med glassrens-spray. Sprøyt 
glassrens på tørkepapiret.
IKKE SPRAY  direkte på ovnen.

MED JEVNE MELLOMROM,  eller hvis du har 
sølt, bør du ta ut glasstallerkenen 
og holderen, og rengjøre bun-
nen av ovnen.

DENNE OVNEN ER BEREGNET  på å brukes 
med den roterende tallerkenen på plass.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

IKKE BRUK  mikrobølgeovnen når den rote-
rende tallerkenen er tatt ut for rengjøring.

BRUK ET MILDT RENGJØRINGSMIDDEL,  vann og en 
myk klut til å rengjøre innsiden av ovnen, beg-
ge sidene av døren og døråpningen.

IKKE LA DET DANNE SEG FETT  og matrester 
rundt døren.

FOR HARDNAKKEDE FLEKKER,  kan du koke en kopp 
med vann i 2 eller 3 minutter. Dampen vil myke 
opp flekkene.

VED Å TILSETTE SITRONSAFT  i en kopp med vann, og 
sette koppen på den roterende tallerkenen og 
la det koke i noen få minutter, kan vond lukt 
inne i ovnen fjernes.

IKKE BRUK DAMPRENGJØRINGSAP-
PARATET  når du skal rengjøre 
mikrobølgeovnen.

GRILLELEMENTENE  trenger ikke å rengjøres etter-
som den sterke varmen brenner bort eventuelt 
søl, men det kan være nødvendig å rengjøre taket 
over elementet med jevne mellomrom. Dette bør 
gjøres ved å bruke varmt vann, vaskemiddel og 
en svamp. Dersom grillen ikke brukes regelmes-
sig, bør den settes på 10 minutter hver måned.
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NO FEILSØKINGSLISTE

DERSOM STRØMLEDNINGEN MÅ SKIFTES UT  må 
den erstattes med en ori-
ginal strømledning som er 
å få gjennom vår service-
organisasjon. Strømlednin-
gen skal kun skiftes av en 
faglært servicetekniker.

SERVICE SKAL KUN UTFØRES AV EN 
FAGLÆRT SERVICETEKNIKER.  Det 
er farlig for ufaglærte å utfø-
re vedlikehold eller repara-
sjoner som innebærer å fjer-
ne et deksel på denne ovnen. 
Dekslene beskytter mot mi-
krobølgeenergien.
DU MÅ ALDRI FJERNE DEKSEL.

HVIS OVNEN IKKE VIRKER,  bør du kontrollere føl-
gende punkt før du ringer etter service:

 � Holderen for den roterende tallerkenen og 
glasstallerkenen er på plass.

 � Døren er skikkelig lukket.
 � Kontroller sikringene og påse at apparatet 

mottar strøm.
 � Kontroller at ovnen har god ventilasjon.
 � Vent i 10 minutter og prøv å starte ovnen 

en gang til.
 � Åpne og lukk døren før du prøver igjen.
 � Koble ovnen fra strømnettet. Vent i 10 

minutter før du kopler til på nytt og prøv 
igjen.

DETTE ER FOR Å UNNGÅ  unødvendig samtaler som 
du selv må betale.
Når du kontakter Service, må du oppgi ovnens 
serienummer og typenummer (se Serviceeti-
ketten). Garantiheftet inneholder mer infor-
masjon.

DATA FOR TESTING AV EFFEKTIVITETEN VED OPPVARMING

I SAMSVAR MED IEC 60705.
DEN INTERNASJONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISJONEN  har utviklet en standard for kontroll og sammenlikning 
av oppvarmingsresultater for ulike mikrobølgeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

TEST MENGDE CA. TID STRØMNIVÅ BEHOLDER

12.3.1 1000 G 12 - 13 MIN 650 W PYREX 3.227

12.3.2 475 G 5 ½ MIN 650 W PYREX 3.827

12.3.3 900 G 13 - 14 MIN 750 W PYREX 3.838

13.3 500 G 10 MINUTTER 160 W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

FORSYNINGSSPENNING 230 V/50 Hz

NOMINELL INNGANGSEFFEKT 2300 W

SIKRING 10 A

UTGANGSEFFEKT FOR MIKROBØLGER 1000 W

GRILL 800 W

UTVENDIGE MÅL (HXBXD) 385 x 595 x 468

INNVENDIGE MÅL (HXBXD) 200 x 405 x 380
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NO
SYMBOLET  på apparatet el-
ler på dokumentene som 
følger med det, viser at det-
te produktet ikke må behand-
les som husholdningsavfall. I 
stedet må det leveres inn til et 
autorisert mottak for resirkule-
ring av elektrisk og elektro-
nisk utstyr. 

AVHENDING  skal skje i sam-
svar med lokale miljøfor-
skrifter for behandling av 
avfall.

FOR MER DETALJERT INFORMASJON  om behandling, 
gjenvinning og resirkulering av dette appara-
tet, kan du kontakte kommunen, renovasjons-
etaten eller butikken der du kjøpte apparatet.

FØR DU VRAKER APPARATET,  kutt av strømlednin-
gen slik at det ikke lenger kan kobles til strøm-
nettet.

SSYMBOLET åpå apparatet el-ESKEN BESTÅR AV  100 % resirkuler-
bart material og er merket med 
et resirkuleringssymbol. Følg 
lokale bestemmelser for av-
fallsbehandling. Hold embal-
lasje som kan være farlig for 
barn (plastposer, polystyren osv.), 
unna barns rekkevidde.

DETTE APPARATET  er merket i samsvar med det 
Europeiske direktivet 2012/19/EU om avfall fra 
Elektrisk og Elektronisk Utstyr (Waste Electrical 
and Electronic Equipment - WEEE). Ved å sørge 
for at dette produktet kasseres forskriftmessig, 
er du med på å forebygge eventuelle negative 
miljø- og helsekonsekvenser som ellers vil kun-
ne oppstå ved uriktig kildesortering og avfalls-
behandling av apparatet. 

TIPS FOR Å IVARETA MILJØET


